Bútorzat
ÉS HULLADÉKTÁROLÓK VÁROSOK
ÉS TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA

Bevezető

Új katalógusunkban az utcabútorokra koncentrálunk. Itt találja minden termékünket városok,
települések, vállalati épületek és egyéb nyilvános vagy nem nyilvános terek berendezéséhez.
A sokszínű választéknak köszönhetően – szemetesládák, padok, ivókutak, virágládák,
védőtetők – számos termék közül választhat, legyen a feladat park kialakítása, belső tér
tervezése vagy új városi/települési utcabútorok kiválasztása.

Meva
Vállalatunk 1898-ban jött létre, és azóta számos mérföldkövön van túl. Az utóbbi években több jelentős változás
is történt, és nemcsak a termékkínálat tekintetében, hanem a változó igények jellemezte piac szerkezetében és
működésében is. Amellett, hogy cégünk számára kiemelten fontos a kínált termékek kiváló minősége, ügyelünk
arra is, hogy fenntartható erőforrásokat és energiahatékony gyártási eljárásokat válasszunk, és így csökkentsük
a keletkező hulladék mennyiségét, valamint modern gyártási technológiákat valósítsunk meg.
Ügyfeleink igényeire szabott megoldásokat fejlesztünk. A Meva által gyártott termékek széles körének
és a gyártásban részt vevő partnereinknek köszönhetően ügyfeleink mindent megtalálnak egy helyen.

› EGYEDI MEGKÖZELÍTÉS
› TANÁCSADÁS
› ÖSSZESZERELÉS
› JAVÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS
› TERVEZÉS
› BELSŐ FEJLESZTÉS
ÉS GYÁRTÁS
› EGYEDI GYÁRTÁS
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Kültéri
hulladéktárolók

A szép köztér mindenképpen tiszta. Azonban nem elég, ha a hulladéktárolók
nagyok. Esztétikai szempontból is illeszkedniük kell a környezetbe. Ennek
megfelelően ebben a részben többféle kialakítású hulladéktárolót
mutatunk be. Szelektált vagy szelektálatlan kommunális hulladékhoz
készült megoldások közül, valamint minden környezethez kitűnően
illeszkedő anyagok közül választhat. Választékunkban fém, fa és beton
hulladéktárolókból álló termékcsoportok találhatók.

hamutartó

• 7367

• 7368

• 7370

• 7340

Szelektív hulladéktároló

Robusztus hulladéktároló

Robusztus hulladéktároló, hármas

Hulladéktároló hamutartóval

Űrtartalom: 3× 75 l
Méret: 730 × 730 × 1035 mm
Súly: 67 kg
Anyag: acél

Űrtartalom: 50 + 0,3 l
Méret: 540 × 326 × 1060 mm
Súly: 23 kg
Anyag: acél

Űrtartalom: 3 × 110 + 0,3 l
Méret: 1400 × 380 × 1060 mm
Súly: 88 kg
Anyag: acél

Űrtartalom: 90 l
Méret: 450 × 450 × 950 mm
Súly: 39 kg
Anyag: acél

• 7341-1

• 7764-1

• 7772-1

• 3800

• 3802

Hulladéktároló
szelektív hulladékhoz

Háromszög alakú hulladéktároló
fedéllel, szelektív hulladékhoz

Háromszög alakú hulladéktároló
fedél nélkül, szelektív hulladékhoz

Zvonek hulladéktároló

Topol hulladéktároló

Űrtartalom: 60 l
Méret: 440 × 280 × 930 mm
Súly: 17 kg
Anyag: acél

Űrtartalom: 45 l
Méret: 490 × 490 × 1090 mm
Súly: 29,1 kg
Anyag: horganyzott acél

Űrtartalom: 45 l
Méret: 490 × 490 x 860 mm
Súly: 25 kg
Anyag: horganyzott acél

Űrtartalom: 55 l
Méret: 658 × 220 × 868 mm
Súly: 12,6 kg
Anyag: rozsdamentes acél

Űrtartalom: 55 l
Méret: 600 × 250 × 1000 mm
Súly: 13,1 kg
Anyag: rozsdamentes acél

7341-2

7341-3

7341-4

7764-2

7764-4

7764-6

7772-2

7772-4

7772-6

További részletek a webáruházban: www.mevakomi.hu.
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• 3465

• 3467

Oszlopra szerelt,
kettős hulladéktároló

Oszlopra szerelhető
hulladéktároló fedéllel

Űrtartalom: 2× 35 l
Méret: 831 × 351 × 948 mm
Súly: 16 kg
Anyag: acél

Űrtartalom: 35 l
Méret: 574 × 351 × 1005 mm
Súly: 12 kg
Anyag: acél

• 8244

• 8245

• 8190

Oszlopra szerelt hulladéktároló

Oszlopra szerelhető
hulladéktároló fedéllel

Planum hulladéktároló

További részletek a webáruházban: www.mevakomi.hu.
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Űrtartalom: 35 l
Méret: ø 350 × 1000 mm
Súly: 19 kg
Anyag: öntött acél szerkezet

Űrtartalom: 35 l
Méret: ø 350 × 1100 mm
Súly: 19 kg
Anyag: öntött acél szerkezet

Űrtartalom: 53 l
Méret: 400 × 300 × 940 mm
Súly: 40 kg
Anyag: acél

• 8190-1

• 8190-4

• 8190-7

• 7576

• 4086

• 3669

• 3670

• 3834

Négyzet alakú hulladéktároló
hamutartóval és faborítással

Négyzet alakú hulladéktároló
faborítással

Madrid négyzet alakú hulladéktároló
fautánzat-borítással

Barcelona négyzet alakú
hulladéktároló fautánzat-borítással

Kerek hulladéktároló
trópusi fából

Űrtartalom: 65 l
Méret: 410 × 410 × 940 mm
Súly: 27 kg
Anyag: acél és fa

Űrtartalom: 65 l
Méret: 405 × 405 × 800 mm
Súly: 25 kg
Anyag: acél és fa

Űrtartalom: 35 l
Méret: 350 × 350 × 780 mm
Súly: 20 kg
Anyag: acél

Űrtartalom: 37 l
Méret: ø 400 × 755 mm
Súly: 22 kg
Anyag: acél

Űrtartalom: 40 l
Méret: ø 460 × 700 mm
Súly: 18,6 kg
Anyag: trópusi fa

• 6117-A
Tető beton hulladéktárolókhoz
6117-A1
6117-A5

6117-A2
6117-A8 (szürke)

• 6117

• 6117-B

• 6117-CN

• 3081

• 5130

Beton hulladéktároló

horganyzott betét

Tető hamutartóval beton
hulladéktárolókhoz – rozsdamentes
acél

Maxi beton hulladéktároló

Kerámia hulladéktároló

Űrtartalom: 110 l
Méret: ø 550 × 905 mm
Súly: 260 kg
Anyag: beton

Űrtartalom: 65 l
Méret: ø 480 × 850 mm
Súly: 77 kg
Anyag: kerámia

Űrtartalom: 52 l
Méret: ø 520 × 800 mm
Súly: 220 kg
Anyag: beton

6117-C1
6117-C5

6117-C2
6117-C8 (szürke)

További részletek a webáruházban: www.mevakomi.hu.
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• 8059-2

• 8059-3

• 8059-9

• 8059-3-1

• 8059-3-2

• 8059-3-4

• 8059
Műanyag hulladéktároló
Űrtartalom: 50 l
Méret: 465 × 405 × 922 mm
Súly: 5,5 kg
Anyag: műanyag

További részletek a webáruházban: www.mevakomi.hu.
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RENDKÍVÜL TARTÓS
• 4122
Landmark hulladéktároló
Űrtartalom: 132,5 l
Méret: 545 × 516 × 1043 mm
Súly: 22 kg
Anyag: műanyag

• 4122-2

• 4122-3

• 8059-3-9

KIEMELKEDŐEN HIGIÉNIKUS

• 3822-Z

• 3823-Z

Kutyaürülék-gyűjtő tároló
zacskóadagolóval

Fido kutyaürülék-gyűjtő tároló
zacskóadagolóval

Retriever kutyaürülék-gyűjtő tároló
zacskóadagolóval

Űrtartalom: 35 l
Méret: 439 × 248 × 1142 mm
Súly: 15,2 kg
Anyag: Durapol műanyag

Űrtartalom: 25 l
Méret: 380 × 315 × 570 mm
Súly: 3,7 kg
Anyag: Durapol műanyag

Űrtartalom: 35 l
Méret: 450 × 297 × 675 mm
Súly: 7,1 kg
Anyag: Durapol műanyag és acélajtó
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További részletek a webáruházban: www.mevakomi.hu.

• 3821

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ
RENDSZER

Földbe
süllyesztett
hulladéktárolók
Függőleges megoldás a helytakarékosságért
Képzeljen el egy hulladéktárolót, amelynek űrtartalma
5 nagy konténerével megegyező. Ez a Meva földbe
süllyesztett hulladéktárolók varázsa. Miközben a felszínen
csak egy diszkrét tároló látható, a járda alatt egy tágas
konténer található akár 5000 liter űrtartalommal.
A hagyományos hulladéktárolókkal ellentétben a Meva
megoldása nem foglal el értékes területet az utcán. Emellett
védőtetőt és kerítést sem igényel. A teljes szerkezet rendkívül
tartós, valamint ellenáll az időjárásnak, vandálbiztos, sőt tűzálló. Megjelenésével nem zavarja a történelmi városközpontokat és újépítésű létesítményeket, ezért népszerű mind a Cseh
Köztársaságban, mind a nyugat-európai országokban.

15 000 liter

3 földbe süllyesztett
hulladéktároló 15 nagy
konténernek felel meg

TARTÁLYMÉRETEK
2 m3
Magasság (mm)
Alap mérete (mm)
Súly (kg)

3 m3

4 m3

5 m3

1 315

1 315

1 650

2 010

1570 × 1540

1570 × 1540

1570 × 1540

1570 × 1540

290–420

350–490

400–530

450–590

BOLERO

MAMBO

FLAMENGO

Tengelyméret: 590 × 1100 × 590 mm
• hagyományos tároló billenőfedéllel
• anyag: rozsdamentes acél, fémezett
acél, rendkívül tartós szintetikus festék
• kérésre egyéb színváltozatok és ajtók
• zárral felszerelt

Tengelyméret: 585 × 902 × 594 mm
• lábpedállal nyitható
• maximális kényelem mindenféle
hulladékhoz
• személyre szabható színösszeállítás
• rendkívül tartós anyagokból

Tengelyméret: 590 × 1015 × 590 mm
• r obusztus tároló íves,
eltolható ajtóval nagyméretű
kommunális hulladék gyűjtéséhez
•a
 nyag: rozsdamentes acél, fémezett
acél,
rendkívül tartós szintetikus festék

MEVA OKOSVÁROS
OKOS HULLADÉKTÁROLÓK
KEYLOADER
OKOS HULLADÉKTÁROLÓ

MAXIPRESS
KISMÉRETŰ HULLADÉKTÁROLÓ

FÖLDBE SÜLLYESZTETT
HULLADÉKTÁROLÓ

Általánosan használt, járható felületi anyagok

• térkő

• bordás
alumíniumlemez

• bordás
alumíniumlemez
csúszásgátló
bevonattal

• természetes kő
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Működés
• A hulladék a tároló chipkártyával
történő nyitása után helyezhető be.
• Érzékelője segítségével az interneten követhető a tároló töltöttsége.
• Napelemes működtetésű.
Előnyök
• A chipkártya biztosítja, hogy
a tárolóhoz kizárólag az arra jogosultak (pl. lakók, helyi vállalatok,
hatóságok stb.) férnek hozzá.
• A rendszer segítségével elektronikusan rögzíthető, majd elemezhető
a tartályok használata.
• A belső érzékelők nyomon követik
a töltöttség szintjét, így a hulladékgyűjtés hatékonyabban tervezhető.

Működés
• A hulladék egy nagy teljesítményű, 100 MPa nyomású présen
megy keresztül. A prést egy napelemes működtetésű
akkumulátor látja el energiával.
• A hulladéktároló a sérülések elleni
védőelemmel és töltöttségi érzékelővel felszerelt, valamint online
kapcsolattal rendelkezik. Felszerelhető továbbá USB-kimenetekkel,
időjárás-figyelő állomással, WiFi-vel
és légszennyezettség-érzékelőkkel.
Előnyök
• A préssel három-ötszörösére növelhető a hulladéktároló kapacitása.
•A
 töltöttségi szint érzékelője hozzájárul az utcák tisztaságához.

Működés
•A
 felszínen egy hagyományos
hulladéktároló látható, amelyhez egy
földbe süllyesztett, 750 l űrtartalmú
tartály csatlakozik.
•A
 tartály az utcaseprő járműveken
található szívóberendezéssel üríthető
(standard berendezés).
Előnyök
•Ű
 rtartalma többszöröse a hagyományos hulladéktárolóknak.
•R
 itkábban kell elszállítani a hulladékot
→ költségtakarékos és környezetbarát
megoldás.
• Hatékony hulladékgyűjtés a frekventált,
népszerű helyeken.
•V
 andálbiztos → hosszú élettartam.

További részletek a webáruházban: www.mevakomi.hu.

• újrahasznosított
gumiburkolat

Moduláris
készlet

Utcabútoraink kínálatának további bővítését progresszív projektek
keretében végezzük, ígéretes fiatal tervezőkkel együttműködve. Az
együttműködésnek köszönhetően katalógusunk olyan teljesen egyedi
termékeket is tartalmaz, amelyekhez hasonlót biztosan nem találni
a piacon. Egyik ilyen projektünk a Modular nevet viselő berendezéskészlet.
Ez a sorozat olyan termékekből áll, amelyek az ügyfél egyedi igényei
szerint módosíthatók és állíthatók össze.

• 8193

• 8192

Moduláris hulladéktároló

Moduláris kerékpártámasz

Űrtartalom: 39,5 l
Méret: ø 365 × 900 mm
Súly: 25 kg
Anyag: acél

Méret: 447 × 447 × 447 mm
Súly: 15,5 kg
Anyag: acél

• 8191
Moduláris pad
Méret: 1730 × 447 × 667 mm
Súly: 55 kg
Anyag: acél és újrahasznosított műanyag

További részletek a webáruházban: www.mevakomi.hu.
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Padok

Kellemes és kényelmes ülőhelyek biztosítása a lazításhoz – ez a cél minden park, városnegyed és
kereskedelmi épület esetén. Ennek teljesítése érdekében rendszeresen frissítjük padkínálatunkat, hogy
a lehető legváltozatosabb formákat, kialakításokat
és anyagokat nyújthassuk. Ennek köszönhetően
kínálatunkban fémből, trópusi fából, fenyőfából
vagy betonból és újrahasznosított műanyag lécekből készült padok is találhatók. Padjaink mindegyike
kiváló gyártási minőséget képvisel, valamint könnyen
karbantartható és telepíthető.

ÚJ

ÚJ

• 8186

• 8187

• 8188

• 8189

Planum pad háttámla nélkül

Planum pad háttámlával

Planum pad háttámla nélkül

Planum pad háttámlával

Méret: 1500 × 443 × 443 mm
Súly: 50 kg
Anyag: acél és újrahasznosított műanyag

Méret: 1500 × 482 × 860 mm
Súly: 63 kg
Anyag: acél és újrahasznosított műanyag

Méret: 1500 × 443 × 443 mm
Súly: 45 kg
Anyag: acél és újrahasznosított műanyag

Méret: 1500 × 479 × 860 mm
Súly: 61 kg
Anyag: acél és újrahasznosított műanyag

exkluzív

• 3827

• 3829

• 3832

• 7970

NeoBarcino pad háttámlával

Bretana pad háttámlával

Roda pad háttámlával

Delta pad háttámlával

Méret: 1800 × 715 × 820 mm
Súly: 70 kg
Anyag: öntöttvas és trópusi fa

Méret: 1800 × 625 × 755 mm
Súly: 43 kg
Anyag: öntöttvas és trópusi fa

Méret: 2000 × 630 × 750 mm
Súly: 61 kg
Anyag: öntöttvas és trópusi fa

Méret: 1700 × 685 × 835 mm
Súly: 78 kg
Anyag: öntöttvas és trópusi fa

További részletek a webáruházban: www.mevakomi.hu.
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• 7977

Modern

További részletek a webáruházban: www.mevakomi.hu.
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Amsterdam pad háttámla nélkül
Méret: 1800 × 400 × 440 mm
Súly: 22 kg
Anyag: acél és fenyő

• 7974

• 7975

• 7976

• 7978

Stuttgart pad háttámla nélkül

Berlin pad háttámlával

Hamburg pad háttámlával és kartámaszokkal

Rotterdam pad háttámlával

Méret: 1800 × 450 × 400 mm
Súly: 24 kg
Anyag: acél és fenyő

Méret: 1800 × 500 × 850 mm
Súly: 36 kg
Anyag: acél és fenyő

Méret: 1800 × 500 × 850 mm
Súly: 34 kg
Anyag: acél és fenyő

Méret: 1800 × 400 × 870 mm
Súly: 34 kg
Anyag: acél és fenyő

• 4031

• 4027

Pad háttámla nélkül

Pad háttámlával és kartámaszokkal

Méret: 1600 × 510 × 470 mm
Súly: 32 kg
Anyag: acél és fa

Méret: 1600 × 840 × 900 mm
Súly: 47 kg
Anyag: acél és fa

• 4028

• 4029

Dupla pad háttámlával és kartámaszokkal

Pad háttámlával

Méret: 1600 × 1100 × 890 mm
Súly: 85 kg
Anyag: acél és fa

Méret: 1600 × 720 × 870 mm
Súly: 25 kg
Anyag: acél és fa

További részletek a webáruházban: www.mevakomi.hu.
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További részletek a webáruházban: www.mevakomi.hu.

20

Klasszikus

• 7136

• 7972

• 7973

Vienna pad háttámlával és kartámaszokkal

Graz pad háttámla nélkül

Salzburg pad háttámlával

Méret: 1800 × 400 × 710 mm
Súly: 46,5 kg
Anyag: öntöttvas és fa

Méret: 1500 × 350 × 420 mm
Súly: 20 kg
Anyag: öntöttvas és fenyő

Méret: 1800 × 625 × 730 mm
Súly: 40 kg
Anyag: öntöttvas és fenyő

• 7926

• 7927

• 7928

Betonpad háttámla nélkül

Betonpad háttámlával

Betonasztal

Méret: 1600 × 400 × 440 mm
Súly: 200 kg
Anyag: beton és újrahasznosított műanyag

Méret: 1600 × 520 × 850 mm
Súly: 250 kg
Anyag: beton és újrahasznosított műanyag

Méret: 1590 × 650 × 800 mm
Súly: 400 kg
Anyag: beton és újrahasznosított műanyag

VANDÁLBIZTOS

További részletek a webáruházban: www.mevakomi.hu.

Beton
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Egyéb
utcabútorok
városok és
települések
számára
Kiegészítő, de nem kevésbé fontos elemek a közterek teljes
bútorzatához. Ivókutak, virágládák, beton záróelemek,
záróoszlopok, kerékpárosoknak szánt berendezések és
többcélú védőtetők. Ezek a kiegészítők tartós anyagokból
készülnek – acél kiváló minőségű bevonattal, rozsdamentes
acél, beton.

Ivókutak

• 3928

• 3929

Rozsdamentes acél ivókút

Atlas szimpla ivókút

Atlas dupla ivókút

Méret: ø 370 × 935 mm
Súly: 9 kg
Anyag: rozsdamentes acél

Méret: 300 × 300 × 1010 mm
Súly: 40 kg
Anyag: acél

Méret: 300 × 300 × 1010 mm
Súly: 94 kg
Anyag: acél
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További részletek a webáruházban: www.mevakomi.hu.

• 3927

Virágládák

• 7964

• 7965

• 3851

Acél virágláda, négyszögletes

Aro acél virágláda, kerek

Esferica acél virágláda, kerek

Méret: 1000 × 425 × 520 mm
Súly: 43 kg
Anyag: acél

Méret: ø 810 × 560 mm
Súly: 44 kg
Anyag: acél

Méret: ø 930 × 470 mm
Súly: 26 kg
Anyag: acél

További részletek a webáruházban: www.mevakomi.hu.
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• 7966

• 7967

• 3951

• 3952

Fa virágláda, négyzet alakú

Fa virágláda, négyszögletes

Méret: 600 × 600 × 450 mm
Súly: 28 kg
Anyag: fa

Méret: 1000 × 500 × 450 mm
Súly: 34 kg
Anyag: fa

Négyzet alakú virágláda
faborítással

Kerek virágláda
faborítással

Méret: 685 × 685 × 555 mm
Súly: 62 kg
Anyag: acél és fa

Méret: ø 870 × 555 mm
Súly: 68 kg
Anyag: acél és fa

• 3592

• 3997

• 7380

Beton virágláda, kerek

Beton virágláda, hatszögletes

City beton virágláda, hatszögletes

Méret: ø 1000 × 430 mm
Súly: 400 kg
Anyag: beton

Méret: 600 × 600 × 300 mm
Súly: 100 kg
Anyag: beton

Méret: 600 × 600 × 550 mm
Súly: 175 kg
Anyag: vasbeton

• 4651

• 7381

• 4652

Beton virágláda, négyszögletes

City beton
virágláda, négyszögletes

Beton virágláda, négyzet alakú

Méret: 1000 × 500 × 500 mm
Súly: 290 kg
Anyag: beton

Méret: 1000 × 500 × 500 mm
Súly: 290 kg
Anyag: vasbeton

Méret: 550 × 550 × 500 mm
Súly: 130 kg
Anyag: beton

További részletek a webáruházban: www.mevakomi.hu.
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Beton
záróelemek

Oszlopok

További részletek a webáruházban: www.mevakomi.hu.
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• 3852

• 3854

• 4653

• 4654

Dalia acél
záróoszlop

Hospitalet acél
záróoszlop

Beton záróelem, kerek

Beton záróelem, négyzet alakú

Méret: ø 90 × 1000 mm
Beépítés utáni magasság: 800 mm
Súly: 5,4 kg
Anyag: acél és rozsdamentes acél

Méret: ø 95 × 1000 mm
Beépítés utáni magasság: 800 mm
Súly: 6,2 kg
Anyag: acél és rozsdamentes acél

Méret: ø 470 × 500 mm
Súly: 200 kg
Anyag: beton

Méret: 500 × 500 × 500 mm
Súly: 265 kg
Anyag: beton

Kerékpártámaszok

• 3999

• 7123

• 7122

• 7124

Beton kerékpártámasz

Acél kerékpártámasz

Beton oldalkő

Acél kerékpártámasz

Méret: 1500 × 500 × 250 mm
Helyek száma: 5
Súly: 300 kg
Anyag: beton

Méret: 960 × 550 × 320 mm
Helyek száma: 3
Súly: 14 kg
Anyag: tűzihorganyzott acél

Méret: 250 × 600 × 250 mm
Súly: 90 kg
Anyag: beton

Méret: 1660 × 550 × 320 mm
Helyek száma: 5
Súly: 23 kg
Anyag: tűzihorganyzott acél

További részletek a webáruházban: www.mevakomi.hu.
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Védőtetők

További részletek a webáruházban: www.mevakomi.hu.
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• 3818
Védőtető kerékpártámaszokhoz vagy hulladéktárolókhoz
Méret: 4600 × 2480 × 2426 mm
Súly: 279 kg
Anyag: tűzihorganyzott acél

Utasvárók
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• 3721
Napoli buszváró
Méret: 2500 × 1560 × 2680 mm
Súly: 345 kg
Anyag: acél, polikarbonát és alumínium

Kerítések

30

A kerítések célja, hogy jobb megjelenésű,
tisztább teret biztosítsanak, miközben
megóvják a szelektív hulladékgyűjtő tartályokat
a környezeti viszontagságoktól. Megoldásaink
ügyfeleink igényeinek megfelelően változatos
kialakításokban elérhetők.

Védőtetők
kerékpárutakhoz
és játszóterekhez

31

Ezek az intuitív védőtetők beépített
energiaellátással rendelkeznek, és így
tiszta elektromos energiát termelnek, amely
használható elektromos kerékpárok, telefonok,
okosórák és egyéb elektromos készülékek
töltéséhez. A töltőállomás bővíthető kényelmes

ülőhelyekkel és frissítő elemekkel, így tökéletes
választás kerékpárutakhoz és játszóterekhez
a városban, vidéken vagy bárhol máshol, ahol
nehéz tápcsatlakozást találni. Védőtetőink és
azok berendezései kérésre egyedi igények szerint
személyre szabhatók.

• Nem szükséges építési engedély.
• Távolról kezelhető.
• Független (villamosenergia-hálózatra nem
csatlakozó) állomás.

KÖZPONT
Meva-Hu Kft
2851 Környe
Budai út 1/B
Tel: 0036/34/300-852, 0036/30/207-5581
email: meva.hu@meva.eu

www.mevakomi.hu

